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               WEEK 28 

                                                                                                                                                                              9 juli 2019  

 Onderwerp Besluit 

1 Startdocument Regionale Energie 
Strategie (RES) Groningen  

De provincie, de twaalf gemeenten en de twee waterschappen hebben in januari 2019 de intentie 
uitgesproken om de provincie Groningen geografisch te zien als één RES Regio en om gezamenlijk een 
startdocument op te stellen. GS hebben de voordracht Startdocument Regionale Energie Strategie  
Groningen vastgesteld. De voordracht vormt de start van het proces om te komen tot een RES 
Groningen. Met het vaststellen van het startdocument kunnen Provinciale Staten invulling geven aan 
hun kaderstellende rol.   

2 Ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 
2019 -2020  

GS hebben de zienswijze en de Statenvoordracht ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2029-2020 
vastgesteld. GS hebben verder besloten het college van de gemeente Het Hogeland te mandateren 
om een eventueel aanvullende zienswijze, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 
3 juli 2019, namens GS in te dienen.  

3 Beroepschrift tegen instemmingsbesluit 
winningsplan Pieterzijl Oost  

GS hebben het beroepschrift tegen instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost vastgesteld. het 
beroepschrift bevat de volgende onderdelen: geen nieuwe gaswinning uit kleine velden, geen fracking 
en eerlijke verdeling lusten en lasten.   

4 Grondoverdracht landschapspark De 
Vork  

 GS hebben besloten om de gronden voor de landschappelijke  in passing bij De Vork aan te kopen van 
ProRail en stemmen in dat er geen taxatie wordt opgesteld en accepteren dat hiermee wordt 
afgeweken van de Nota Grondbeleid.  

5 Openstellingsbesluit SNL-Natuur 2020  In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Via het SNL verlenen de 
provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van ( agrarische) natuurgebieden en 
landschappen. GS hebben het openstellingsbesluit SNL-Natuur 2020  en de bijbehorende tarieven 
vastgesteld.  

6 Windpark ten Noorden van de 
Waddeneilanden 

GS informeren Provinciale Staten per brief over het windpark ten noorden van de Waddeneilanden 
dat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten en in 2026 operationeel moet zijn. TenneT is de 
initiatiefnemer voor het bouwen van deze aansluiting en het Rijk is het bevoegd gezag voor het 
inpassingsplan. Het windpark kan worden aangesloten op de hoogspanningsstations bij de 
Eemshaven, de stad Groningen (Vierverlaten) en bij Burgum. Op 5 bijeenkomsten en via de website 
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kan iedereen een reactie geven op de tracés. Het Rijk maakt de definitieve tracékeuze. De Regio, 
waaronder de provincie, wordt gevraagd daarover te adviseren.       

7 Coördinatie omgevingsvergunningen 
windpark Geefsweer 

GS hebben besloten, op grond van het besluit van Provinciale Staten van 29 januari 2014 en op grond 
van de elektriciteitswet, af te zien van de coördinatie voor de omgevingsvergunningen voor windpark 
Geefsweer.   

8 Overeenkomsten windexploitanten 
vogeltrekvoorspellingsmodel  

Voor de ontwikkeling van het vogeltrekvoorspellingsmodel heeft in het najaar van 2018 de eerste test 
met het stilzetten van windturbines in de Eemshaven plaats gevonden. Aan deze test hebben de 
windexploitanten Growind, Engie en Bakker Bierum meegewerkt. De exploitanten hebben op verzoek 
van de onderzoekers tijdens de najaarstrek op bepaalde nachten windturbines stilgezet. Hiervoor  
worden de windexploitanten, achteraf, 100 % gecompenseerd. GS hebben de overneemkomsten met 
de windexploitanten vastgesteld en besloten dat de gederfde inkomsten kunnen worden gedekt uit 
de compensatiegelden van Tennet voor de tijdlelijke 380 KV-lijn bij de Eemshaven.  

9 Beheersmaatregelen Retailagenda  In het Coalitieakkoord is in totaal 3,5 miljoen euro geherprioriteerd. In de Kadernota 2019- 2023 is 
aangegeven dat hierdoor op het budget van 2,5 miljoen euro voor Retailagenda 925.000 euro wordt  
gekort. GS hebben besloten hiervoor de subsidieregeling Retail voor 2019 aan te passen en twee 
subsidieplafonds te verlagen.  

10 Rapport toeristisch imago 2019  In opdracht van de provincie heeft onderzoeksbureau SWECO het toeristisch imago van de provincie 
Groningen onderzocht. Dat gebeurde ook in 2004, 2011 en 2016. GS nemen kennis van het 
onderzoekrapport  'Het imago van toeristisch Groningen 2019' en hebben besloten het rapport ter 
kennisname aan Provinciale  Staten aan te bieden en beschikbaar te stellen aan de Groningse 
toeristische promotie- en marketingorganisaties.   Daarnaast hebben GS besloten in 2022 een nieuw 
onderzoek te laten uitvoeren.  

11 Concept Kadernota cultuur 2021-2028  Het huidige provinciale cultuurbeleid loopt tot en met 2020. In de het Concept Strategisch 
Beleidskader Cultuur  20121-2018  " Wij zijn cultuur " staan de ambities en de strategische 
uitganspunten voor de komende jaren. GS hebben het ontwerp  Strategisch Beleidskader Cultuur  
2021-2018  " vastgesteld en hebben besloten het voor inspraak open te stellen van 10 juli  tot en met 
25 augustus 2019 (zie persbericht).  

12 Pilot karakteristieke panden Overschild  GS hebben de subsidieregeling pilot  karakteristieke panden Overschild provincie Groningen 2019 
vastgesteld. Overschild is naast pilotdorp voor versterking ook pilotdorp voor erfgoed. De pilot 
karakteristieke panden Overschild is onderdeel van het Erfgoedprogramma voor het bevingsgebied.  
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( zie persbericht). 

13 Agrarische bedrijfsverplaatsing 
Hogendoorn  

GS verlenen 440.000 euro subsidie aan J.T. Hogedoorn voor het project  'Agrarische 
bedrijfsverplaatsing Hogendoorn'. De verplaatsing heeft te maken met aanleg van de Fietsroute Plus 
Groningen - Winsum en het opheffen van een spoorwegovergang.  

14 Visserijmuseum Termunterzijl  GS verlenen 30.000 euro subsidie aan Stichting Visserijmuseum Termunterzijl voor het project  
Visserijmuseum Termunterzijl.  

15 Subsidie project 'groot dromen, 
vandaag 'beginnen'  

GS verlenen 110.000 euro subsidie uit het Uitvoeringsprogramma We The North  voor het project 
'groot dromen, vandaag 'beginnen '.     

16  Overeenkomst Pilot Ophogen 
Landbouwgronden   

GS stemmen  in met de Samenwerkingsovereenkomst Pilot Ophogen Landbouwgronden, als 
onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050. Met de uitvoering van de Pilot willen de 
deelnemende partijen het ophogen van landbouwgronden in veenoxidatiegebieden met slib uit de 
Eems - Dollard in praktijk brengen.                                                        

17  Klimaatakkoord  GS informeren Provinciale Staten per brief over het vervolgproces van de besluitvorming over het 
klimaatakkoord  

18 Begroting, dienstregeling en 
trendmonitor OV-bureau  

GS  informeren Provinciale Staten per brief over de ontwerpbegroting 2020, de dienstregeling bus 
2020 en de trendmonitor 2018 van het OV - bureau Groningen-Drenthe. 

19 Subsidieplafond RORG 2019  GS hebben besloten het subsidieplafond van de subsidieregeling RORG 2019 te verlagen en vast te 
stellen op 1.400.000 euro.  

20   Bijdrage Innovatie Veenkoloniën  GS verlenen een subsidie  van 13.500 euro aan Innovatie Veenkoloniën voor het project nateelten op 
vergroeningsproeven.  

21 MKB Werkplaats Digitalisering  GS verlenen een subsidie  van 100.000 euro voor het project MKB Werkplaats Digitalisering aan de 
Hanzehogeschool Groningen. Het project gaat  MKB-ondernemers in Groningen duurzaam 
ondersteunen bij de succesvolle implementatie van online sales & marketing in hun bedrijf.  

22 Fase 2 Duurzame versterking 
ondernemerschap ' Jouw  Zaak- Jouw 
Toekomst'.    

GS verlenen een bijdrage van 122.500 euro aan MKB Noord voor de coördinatie en uitvoering van 
fase 2 van het programma  Duurzame versterking ondernemerschap '  Jouw  Zaak- Jouw Toekomst'.    

23 Accreditatie programma 'Jouw  Zaak- 
Jouw Toekomst'.    

GS stemmen in met accreditatie van het programma Jouw zaak- Jouw Toekomst in het kader van de 
Groninger Ondernemers Regeling. 

24  Kwartiermaker Veendam -Centraal  In het kader van de Retailagenda Groningen verlenen GS een bijdrage van 15.000 euro aan de 
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Ondernemersvereniging Centraal Veendam voor de inzet van een kwartiermaker in het kader van de 
duurzame versterking van ondernemerschap.  

25 Subsidie koopstromenonderzoek 
gemeente Groningen  

GS verlenen een subsidie van 28.750 euro aan de gemeente Groningen voor het uitvoeren van een 
koopstromen - en marktruimteonderzoek.  Met dit onderzoek wil de gemeente Groningen  inzicht 
krijgen in de positie van de verschillende winkelgebieden in de stad Groningen en de relatie met de 
omliggende kernen.   

26 Beslissing op bezwaar van Bulk Storage   GS hebben besloten, overeenkomstig het advies van de Commissie rechtsbescherming ,het bezwaar 
van Bulk Storage tegen het besluit tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag ongegrond te 
verklaren.  

27 Subsidie Stichting Walkyre Echo's  GS verlenen 39.200 euro subsidie aan de Stichting Walkyre Echo's  voor de totaaltheaterproductie 
'Noord op de schaal van Richter'.  

28 Besluit op bezwaar inzake weigering 
schadevergoeding  

Dhr. Doorschodt en Roos Onroerend Goed B.V. menen schade te lijden als gevolg van het verlenen 
van een ontgrondingsvergunning en hebben een verzoek om schadevergoeding gedaan op grond van 
art.26 Ontgrondingswet. GS hebben besloten overeenkomstig het advies van de Commissie 
rechtsbescherming het bezwaar van dhr. Doorschodt ongegrond te verklaren en vragen advies 
alvorens een beslissing op het bezwaar van Roos Onroerend Goed B.V. te nemen.  

29 Subsidie  'Bewonersinitiatieven Zorg'   In het kader van de regeling  'Bewonersinitiatieven Zorg' verlenen GS  30.886 euro subsidie aan 
 ' Experiment Landgoed de Camping in 't  Zandt ' en 20.000 euro subsidie aan 'Huiskamer 
Westeremden'. Met de regeling ' Bewonersinitiatieven Zorg'  wordt beoogd om inwoners van de 
provincie in staat te stellen om de zorg voor elkaar op te kunnen pakken om daarmee het gat op te 
vullen dat ontstaat door veranderingen in de zorg.     

30  Brief ministerie BZK inzake lastneming 
subsidiegelden  

In navolging van de motie ' Subsidies: wel de lusten, niet de administratieve lasten' die Provinciale 
Staten op 27 mei 2019 hebben aangenomen sturen GS een brief aan het ministerie van BZK inzake 
lastneming subsidies. Provinciale Staten en de commissie BZK ontvangen een afschrift van de brief.    

31 Vragen uitbreiding geitenbedrijf 
Zevenhuizen  

GS beantwoorden schriftelijke vragen van de Statenfactie van de Partij voor de Dieren over de 
uitbreiding van geitenbedrijf Zevenhuizen.  

32 Vragen over crisisaanpak  GS geven antwoord op schriftelijke vragen van de Statenfactie van de SP over de crisisaanpak.  

33 Vragen Programma Aanpak Stikstof 
(PAS)  

GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV n.a.v. 
de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
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34  Vragen kindcentrum Woldwijck   GS geven antwoord op schriftelijke vragen van de Statenfactie van de Partij voor Dieren over 
bestemmingsplanwijziging t.b.v. kindcentrum Woldwijck 2 in Hoogezand .    
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